
На 14.09.2016г. - СРЯДА 
от 14.00 ч.:
1. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, парк „Кайлъка”, представляващ 
масивна триетажна вилна сграда с идентификатор 56722.618.1.15, със застрое-
на площ 341 кв.м и разгъната застроена площ 949 кв.м, при първоначална цена 
от 341 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 34 100 лв. 

от 15.00 ч.:
2. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, парк „Кайлъка”, представляващ 
масивна двуетажна вилна сграда с идентификатор 56722.618.57.1, със застрое-
на площ 125 кв.м и разгъната застроена площ 250 кв.м, при първоначална цена 
от 136 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 13 600 лв. 
 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от 
имотите, нов търг за този имот ще се проведе на 05.10.2016 г. в същия час 
и при същите условия.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-я етаж в сградата 
на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2. 

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС. 
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 22.08.2016 г. до 12.00 ч. на 

13.09.2016 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, град 
Плевен, пл. „Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се 
представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Общи-
на Плевен, пл. „Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 13.09.2016 г.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация ще 
се закупува от 15.09.2016 г. до 12.00 ч. на 04.10.2016 г. в Центъра за админи-
стративно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 4, 
а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра 
за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. „Възраж-
дане” № 4, до 16.00 ч. на 04.10.2016 г. 

Телефон за контакти - отдел „Управление на собствеността”:
(064) 881-324 и 881-310

ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 7 (31), год. III, 2 септември 2016 г., разпространява се безплатно
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ОБЩИНА  ПЛЕВЕН
На основание Решения 228 и 229/30.06.2016 г. на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ,

чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на две вилни 
сгради в парк „Кайлъка”, Плевен - частна общинска собственост:

Плевен е с нова транспортна 
схема. Промяната бе одобрена 
от общинските съветници. Тя 
се наложи заради приключилия 
проект „Интегриран градски 
транспорт на Плевен” и изгра-
дените четири нови маршрута с 
обща дължина 6 681 метра. 

На практика нова е само ли-
нията за Девети квартал, поясни 
инж. Ангел Несторов - управи-
тел на „Тролейбусен транспорт” 
ЕООД - Плевен. Останалите три 
линии са връзки на съществува-
щи трасета. Това налага промя-
на на маршрутите на някои от 

Спирките на градския транспорт в Плевен да бъдат дадени на концесия. Това ще предложи на 
общинските съветници кметът Георг Спартански. Такава практика вече има в Русе и Бургас. 
Концесионерът ще плаща освен таксата за концесията и процент от печалбата от павили-

она на спирката. Освен това той ще се грижи да поддръжа площта - през зимата да почиства снега и 
леда, а през лятото - да е чисто. Даването на концесия на спирките ще е генерално решение на проблема 
с тяхната визия и в същото време ще носи приходи на Общината.

За първия учебен ден

тролейбусите. Те ще се движат с 
нови номера по изменени трасе-
та. Закрива се само линия №11, 
която до сега е била с един курс 
дневно. Той ще бъде включен в 
един от курсовете на линия №12. 

Така маршрутите с тролей-
бусен транспорт в града оста-
ват 15. „По-сериозно се очаква 
да е натоварването към Девети 
квартал, за където целодневно 
ще са нужни минимум чети-
ри тролейбуса”, пояснява инж. 
Несторов. И уточнява, че допъл-
нителни тролеи ще трябват и за 
линия №3, защото тя се удължа-

ва с километър, като ще се дви-
жи по новоизграденото трасе в 
квартал „Кайлъка” като №33. 
Тролейбус с №91 пък ще се дви-
жи по другото ново трасе – по 
бул. „Европа”, като ще тръгва 
от ЛВТ, ще преминава покрай 
Първа клинична база, а от там 
по бул. „Европа” и обръщателя 
на „Дружба”. Нова ще е и ли-
ния №44, която ще пътува по 
маршрут от „Сторгозия” по бул. 
„Христо Ботев”, ул. „Плевенска 
епопея” до спирка „Моста”.

В момента „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД разполага с 
40 нови тролейбуса. „През ля-
тото по трасетата в града се 
движеха основно те, защото са 
с климатици”, пояснява инж. 
Ангел Несторов. И уточнява, че 
разписанията са 49 и през зи-
мата ще трябват поне толкова 
машини, които да се движат из 
града. От по-старите тролеи 16 
са подготвени и ще се ползват, 
за да запълнят транспортната 
схема.

Продължение на стр. 2
Четете на стр. 2

Проверки по сигнали на граждани 
прави общинското ръководство

Кметът Георг Спартански ежедневно обикаля 
Плевен, а контактите му с гражданите са източник 

на информация за всичко, което се случва
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Продължава от стр. 1
Разкриването на новите ли-

нии ще наложи и назначаване 
на нови шофьори и кондуктори.
От „Тролейбусен транспорт” 
ЕООД вече са тествали всички 
нови трасета. Основно притес-
нение има за участъка в Девети 
квартал, където пред Единния 
център за начална подготовка 

Тролейбусите тръгват по новите линии
/бившето ШЗО/, района около 
спирката се ползва като паркинг 
за автомобили. „Решението там 
е или да се забрани спирането, 
или автомобилите да се парки-
рат успоредно на тротоара, а не 
както е сега перпендикулярно”, 
обяснява инж. Несторов. Друг 
проблемен участък е в квартал 
„Кайлъка”, където има два ос-

три завоя, което налага движе-
нието в отсечката да стане ед-
нопосочно. Затова и въпросът 
вече е поставен за решение пред 
съответните институции. 

С приемането на новата 
транспортна схема няма да има 
промяна в интервалите на дви-
жение на тролейбусите, инфор-
мират от дружеството. Не се 

предвижда и нова цена на би-
летите. Предстои да се настрои 
системата с електронните табла.  
Заради преместването на тро-
лейбусите в новото депо в жк 
„Дружба” има и някои други 
промени в разписанията. 

Предстои реализация и на вто-
ра фаза от проекта за интегриран 
градски транспорт, в рамките на 

която се планира закупуване на 
още 14 нови тролея за Плевен. 
Новите машини ще бъдат без 
двигател с вътрешно горене.

Серия от проверки по сигнали от 
граждани направиха през месец август 
кметът на Общината и заместниците  
му. „Правим ги с превантивен характер, 
за да няма след това констатации, кои-
то ще водят до последствия. Все още е 
рано да изразяваме мнение за свърше-
ното от фирмите, които правят ремонти, 
за изразходените от тях общински и об-
ществени пари. Принципът е ремонтите 
да са качествени и затова са проверките 
на място”, коментира кметът на Община 
Плевен Георг Спартански.

Екипът провери и сигнал за посега-
телство от домашен питбул върху дръв-
четата зад блок „Даскал Димо” 7. Жи-
веещите наблизо обясниха, че са подали 
официално жалба и на собствениците е 
съставен предупредителен протокол. Въ-
преки това, те продължават да извеждат 
кучето без задължителния намордник и 
пораженията върху дръвчетата, на които 
то си „точи” зъбите продължават. 

Вторият сигнал за нередности, констати-
рали граждани, е бил за завързани за бреза 
пред един от входовете на блока метални 
решетки, останали след ремонта на Центъ-
ра за социална рехабилитация и интеграция 
на деца с увреждания. От тежестта на ре-
шетките дървото се е наклонило. 

Огледан e и районът около чешма 
„Балаклия”, където се разчиства. След 
това Георг Спартански и арх. Невяна 
Иванчева са били в Девети квартал, къ-
дето е констатирано незадоволително 
състояние на настилката по ул. „Нестор 
Марков”. „Хората тук споделиха, че не 
е асфалтирано от повече от 20 години, 
а трафикът по тясната улица, по която 
трудно се разминават два автомобила, е 
активен”, обяснява кметът Спартански.

Инспектиран е и напредъкът по ре-
монтните дейности по ул. „Драва. Тя 
също е включена в списъка за основна 
рехабилитация. За ремонта, който обхва-
ща участъка от ул. „Добрич” до ул. „Ви-
хър”, ще бъдат вложени 110 000 лева.

Продължават 
проблемите с терена 
около „Тибор”

Кметът на Община Плевен, придру-
жаван от заместник-кметовете по финан-
си и икономика Милен Яков и по терито-
риално развитие арх. Невяна Иванчева, 
направиха оглед на място на терените, 
общинска собственост, които се намират 
до Кооперативния пазар. С решение на 
Общински съвет - Плевен те бяха дадени 
за стопанисване на ОП „Център за град-
ска мобилност” и са предназначени за 

Проверки по сигнали на граждани
прави общинското ръководство

Кметът Георг 
Спартански ежедневно 
обикаля Плевен, а 
контактите му
с гражданите 
са източник на 
информация за всичко, 
което се случва 

паркинги. В огледа се включиха и дирек-
торът на предприятието Иваница Бояджи-
ева и Петя Петкова, член на Съвета на ди-
ректорите на общинската фирма „Тибор” 
ЕАД. Бяха огледани границите на терени-
те и е установено също, че върху тях има 
големи количества разнородни отпадъци, 
дори две излезли от движение моторни 
превозни средства. Проблем има също с 
документацията на построените и поста-
вените върху терените Градински център, 
Агроаптека, магазин за железария, фур-
гони, кафемашини и други съоръжения. 
Кметът е изискал да му бъде представена 
цялата налична документация за всич-
ки обекти, за да се прецени какво да се 
предприеме по-нататък.

На място Георг Спартански се е срещ-
нал и с търговците на килими и пердета, 
които отказват да се преместят. Той им е 
обяснил, че няма как да извършват дей-
ност върху терени, определени за пар-
кинги, и няма вариант да останат дори и 
на тротоара, защото е в разрез със зако-
нодателните норми. 

Инспектираха и 
ремонтите в
жк „Сторгозия”

Възстановяването на пътната мар-
кировка, както и асфалтирането на една 
от улиците в комплекс „Сторгозия”, 
включени в Инвестиционната програма 
на Община Плевен за основен ремонт с 
целева държавна субсидия, провериха 
също кметът и заместникът му по терито-
риално развитие. В групата са били още 
двамата управители на общинското дру-
жество „Инжстрой” ЕООД инж. Йордан 

Богословов и инж. Пламен Петков. След 
авариен ВиК ремонт, възстановителните 
дейности на улицата под ДКЦ III са из-
вършени от „Пътностроителна техника” 
ЕООД - Плевен. В множество сигнали 
живеещи в района и стопанисващи тър-
говски обекти алармират за силно запра-
шаване, недовършени или некачествени 
ремонти, както и голямо количество от-
падъци. При посещението си на място 
ръководството на Община Плевен уста-
нови редица неизправности - поставени 
накриво или липсващи бордюри, асфал-
тирани отточни шахти, както и  шахта 
върху тротоара на 10 см под нивото на 
улицата, криеща опасност за здравето и 
живота на преминаващите, огънати или 
липсващи части от мантинелите, непоч-
истени строителни и битови отпадъци. В 
общински и частни площи има струпани 
боклуци, а едно от дърветата е с прекър-
шен клон, надвиснал над тротоара. Хо-
рата са се оплакали, че заради прашния 
въздух цяло лято не смеят да изведат 
децата навън, а търговците - че по съща-
та причина в откритите заведения няма 
клиенти. За ликвидиране на последици-
те от дейностите, кметът Спартански е 
обяснил, че ще вземе мерки, както и че 
ще разпореди улицата да бъде изметена, 
а след което измита, за да не се задръстят 
шахтите.

Основният ремонт на улицата до ОДЗ 
„Гергана” се извършва качествено, ус-
танови проверката на ръководството на 
Общината. 

Районът на „Балаклия” е 
отреден за озеленяване

Няма искане от инвеститор за предос-
тавяне на терена около чешмата „Бала-
клия”. Това каза кметът Георг Спартан-
ски във връзка с разчистването на терена 
и плъзналите слухове, че около ембле-
матичната за плевенчани чешма ще се 
строи. „Според решение на Общински 
съвет - Плевен, районът по план е пред-
виден за озеленяване, не за строителни 
дейности. Нямам никакъв ангажимент 
към никого, целта ни е да премахнем 
тази язва от лицето на Плевен”, коменти-
ра кметът. „Процесът по освидетелства-
не на сградите и събарянето на опасните 
от тях продължава и е необратим, раз-
чистването също. Що се отнася до наста-
нилите се в къщите без разрешение, едва 
ли ще останат дълго време там, тъй като 
тяхното разрушаване предстои”, допъл-
ва Георг Спартански. Идеята на кмета е 
през пролетта да започнат и озеленител-
ните работи на терена, за да може той да 
се превърне в парк и да се ползва актив-
но от живеещите в квартала. 

Проверките ще 
продължат, а виновните 
ще носят отговорност

И през последната седмица на август 
продължиха сигналите на гражданите, по-
давани към кмета на Общината по елек-
тронна поща, телефон, Фейсбук, писмено 
и лично. Такъв бе получен на 26 август. 
Той касае демонтиране на пейки на улица 
„Васил Априлов” 17. Според сигнала, въз-
растни хора са се оплаквали и са демонти-
рали пейките на детската площадка, за да 
не се събират на тях майки с децата си и 
младежи, които да ги безспокоят с игри 
и забавления. „Нямам представа кой 
мъдрец е помислил, че така ще си реши 
проблемите. Сега на публичната общин-
ска собственост стърчат само железа, на 
които могат да се наранят децата. Разпо-
редено е пейките да бъдат възстановени, 
а ако се установи кой е извършителят на 
това посегателство, той ще отговаря поне 
по два текста от Наказателния кодекс - за 
унищожаване или повреждане на чужда 
собственост и за кражба”, категоричен 
е кметът Георг Спартански. И допъл-
ва, че ежедневно обикаля из Плевен, а 
контактите му с гражданите са достатъ-
чен източник на информация за всичко, 
което се случва. „За мен комуникацията 
с гражданите е важна. Първо за това, 
че споделяйки ми проблемите си, те ми 
имат доверие, че ще ги реша ефективно. 
И второ - те са моите очи за проблемите 
на града. Информацията, която получа-
вам от плевенчани ежедневно, ми е без-
ценна, защото един кмет не може да е на-
всякъде и да види всичко”, допълва Георг 
Спартански.

Утвърдената транспортна схема 
с маршрутите на тролейбусните 

линии може да видите на
страницата с решенията на 

Общински съвет - Плевен
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Р Е Ш Е Н И Е № 298/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Учредителен акт 

на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.137, ал.1, т.1 от 
Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 от Наредба №8 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема промени в Учредителния акт на 
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен, 
приет с Решение №54/29.01.2004 г., /изм. с Ре-
шения № №161/26.04.2012 г., 859/09.12.2013 
г., 1025/27.03.2014 г., 1029/24.04.2014 г, 
1206/25.09.2014 г., 1278/30.10.2014 г. и 
032/21.12.2015 г./ на Общински съвет - Плевен, 
както следва:

1.1. В раздел ІІ. „Фирма и седалище”, т.7 придо-
бива следното съдържание: „Адрес на управле-
ние на Дружеството е гр. Плевен, ж.к. „Дружба” , 
ул.”Александър Малинов”№53.

2. Настоящото решение влиза в сила от датата 
на приемането му.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.137, ал.1, т.1 от Търговския 
закон, чл.17, ал.1, т.2 от Наредба №8 на Общин-
ски съвет - Плевен по предложение от Мартин 
Митев - Председател на Общински съвет - Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0486/08.08.2016 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 1 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 299/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на Общинска транс-

портна схема и възлагане изпълнението на ново-
създадени автобусни линии

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.17, ал.5 от Закона 
за автомобилните превози и чл.16г, ал.1 от На-
редба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъ-
ществяване на обществени превози с автобуси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Утвърждава транспортна схема на Община 
Плевен, както следва:

1. Закрива тролейбусна линия №3.
2. Открива нова тролейбусна линия №33 

с маршрут по новоизграденото трасе през 
ж.к.”Кайлъка”, а именно: Сторгозия бл.51; Стор-
гозия бл.5, Пазара; Битова техника; Дом на кни-
гата; ПГ по облекло и текстил; Община Плевен; 
Орион; ВиК; Китайска стена; Автоцентър; Тра-
фопост „Ильо Войвода”; ж.к.”Кайлъка” бл.314; 
ж.к.”Кайлъка бл.345; ул.”Райски кът”; Моста; 
Печатница; Китайска стена; ВиК; Орион; Общи-
на Плевен; ПГ по облекло и текстил; Дом на кни-
гата; Битова техника; Пазара; Сторгозия 1; Стор-
гозия бл.61; ПГ по транспорт; Сторгозия бл.51.

3. Закрива тролейбусна линия №97.
4. Открива нова линия №91, с маршрут по но-

воизградения участък на контактната мрежа: 
ЛВТ; ШПК; Сторгозия 1; Пазара; Битова техни-
ка; Гренадерска; бл. Съдружие; Първа клинична 
база; Лидл; бул.”Европа”; Дружба бл.311; Друж-
ба бл.313; Дружба бл.324; Дружба обръщателна; 
Дружба бл.324; Дружба бл.313; Дружба бл.311; 
бул.”Европа”; Лидл; Военна болница; Първа кли-
нична база; бл. Съдружие; ул.”Гренадерска”; Би-
това техника; Пазара; Сторгозия 1; ШПК; ЛВТ.

5. Закрива тролейбусна линия №4
6. Открива нова тролейбусна линия №44, със 

следния маршрут: ЛВТ; ШПК; Сторгозия 1; Па-
зара; Битова Техника; ул.”Гренадерска”; 

бл. Съдружие; Първа клинична база; бул. 
„Христо Ботев”№2; Медицински университет; 
бул. „Христо Ботев”№1, бул. „Христо Ботев”№3; 
ул.”Плевенска епопея”; Автоцентър; Печатница; 
Моста; Печатница Автоцентър; ул.”Плевенска 
епопея”; бул.”Христо Ботев”3; бул. „Христо Бо-
тев”1; Медицински университет; бул. „Христо 
Ботев”№2; Първа клинична база; бл. „Съдру-
жие”; ул. „Гренадерска”; Битова Техника; Паза-
ра; Сторгозия1; ШПК; ЛВТ.

7. Открива нова тролейбусна линия №31, която 
да покрива ново изградения участък на контакт-
ната мрежа от кръстовището на ул.”Сан Стефа-
но” и ул.”Стоян Заимов” до Втора клинична база. 
Маршрутът по спирки на Линия №31 е следния: 
ж.к.”Сторгозия” бл.51; ж.к.”Сторгозия” бл.5, 
Пазара; Битова техника; Дом на книгата; ПГ по 
облекло и текстил; Община Плевен; Регионален 

исторически музей; Читалище „Извор”; Магазин 
Лайф; Македонска чешма; Учебна база „Хрис-
то Ботев”; Втора клинична база; Учебна база 
„Христо Ботев”; Македонска чешма; Магазин 
„Лайф”; читалище „Извор”; Регионален истори-
чески музей; Община Плевен; ПГ по облекло и 
текстил; Дом на книгата; Битова техника; Пазара; 
ж.к.”Сторгозия” 1; ж.к.”Сторгозия” бл.61; ПГ по 
транспорт; ж.к.”Сторгозия” бл.51.

8. Закрива тролейбусна линия №11 с маршрут 
Славина - ЛВТ.

ІІ. Утвърждава промяна в маршрутното разпи-
сание на основна градска автобусна линия №9 
Втора клинична база - Балканстрой, поради от-
криване на нови спирки по маршрута, както и 
промяна името на спирка „Трудово поделение 2” 
на „Лидл”.

ІІІ. Двупосочното разстояние по маршрута на 
основна градска автобусна линия №12 ЛВТ-Вто-
ра клинична база се изменя на 15,4 км.

ІV. Възлага изпълнението на новосъздадените 
четири броя тролейбусни линии с №№33,44,31,91 
на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен, 
като вътрешен оператор.

V. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички правни и фактически действия във 
връзка с изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.17, ал.5 от Закона за авто-
мобилните превози и чл.16г, ал.1 от Наредба №2 
от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и за осъществяване 
на обществени превози с автобуси по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0495/10.08.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 2 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 300/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на представители на 

Общински съвет - Плевен в Областен съвет и 
Общински съвет за намаляване на риска от бед-
ствия

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.64а, ал.1, чл.65а, 
ал.1 от Закона за защита при бедствия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя Владислав Димитров Монов за 
представител на Общински съвет - Плевен в Об-
ластен съвет за намаляване на риска от бедствия.

2. Определя представители на Общински съвет 
- Плевен в Общински съвет за намаляване на ри-
ска от бедствия, както следва:

2.1. Бойко Димитров Янчев - член
2.2. Христослав Михайлов Михайлов - член
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да 

извърши необходимите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл.64а, ал.1, чл.65а, ал.1 от 
Закона за защита при бедствия по предложение 
от Постоянна комисия по „Стопанска политика 
и транспорт”, с вх.№ ОбС-0477/22.08.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 4 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 301/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за уп-

равление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост на Община Плевен във връзка с обя-
вяването на обекти от първостепенно значение, 
включени в обхвата на проект „Интегриран Во-
ден цикъл Плевен-Долна Митрополия”

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост 
във връзка с §5, т.73 от Допълнителните разпо-
редби на Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Програмата за управление и раз-
пореждане с имотите - общинска собстве-
ност на Община Плевен, приета с Решение 
№055/28.01.2016 г. на Общински съвет - Плевен, 
с нов раздел „Обекти от първостепенно значе-

ние”.
2. Обявява обектите от Проект „Интегриран Во-

ден цикъл Плевен-Долна Митрополия” за обекти 
от първостепенно значение, както следва:

2.1. Реконструкция на обща Пречиствателна 
станция за отпадъчни води на група населени 
места от общините Плевен и Долна Митрополия.

2.2. Изграждане на канализационна и съпът-
стваща водопроводна мрежа на с.Буковлък.

2.3. Изграждане на канализационна и съпът-
стваща водопроводна мрежа на с.Ясен, в т.ч. 
Подробен устройствен план - Парцеларен план 
на елементите на техническата инфраструктура 
за прокарване на трасе на напорен отводнителен 
канал от канализационната мрежа на с.Ясен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички необходими правни и фактически 
действия по изпълнението на т.1 и т.2 от насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.8, 
ал.9 от Закона за общинската собственост във 
връзка с §5, т.73 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за устройство на територията по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0143-1/11.08.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 5 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 302/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - 

Парцеларен план на елементите на техническа-
та инфраструктура за частично изменение на 
трасе на напорен отводнителен канал за кана-
лизационната мрежа на с.Ясен, за обект „Из-
граждане на канализационна и съпътстваща 
водопроводна мрежа на с.Ясен”, част от „Ин-
тегриран воден цикъл Плевен - Долна Митропо-
лия”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.8 от За-
кона за общинската собственост, чл.25, ал. 5, 
във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделски земи, чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на закона за опазване 
на земеделските земи, чл.128, ал.13 и чл.129, ал.1 
от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на тех-
ническата инфраструктура за частично измене-
ние на трасе на напорен отводнителен канал за 
канализационната мрежа на с. Ясен, за обект 
„Изграждане на канализационна и съпътстваща 
водопроводна мрежа на с. Ясен”, част от проект 
„Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митро-
полия” със следното трасе: Съгласно графичното 
предложение и приложения към него регистър 
на засегнатите имоти, трасето на напорния от-
воднителен канал на канализационната мрежа на 
с.Ясен е с дължина 4 545,00 м. и започва от УПИ 
Х-За помпена станция в кв.48 по ПУП на с. Ясен 
и преминава през поземлени имоти - държавна 
собственост с №№ 000286 /пустееща необра-
ботваема земя - частна държавна собственост/, 
000353 /р. Вит - публична държавна собстве-
ност/ в землището на с. Ясен и 028024 /между-
селищен път-публична държавна собственост/, 
029725 /трайни насаждения - частна държавна 
собственост/, 029731 /трайни насаждения - част-
на държавна собсвеност/, 030085 /мери-пасища - 
частна държавна собсвеност/, 035132 /жп линия 
- частна държавна собсвеност/, 035144 /мери, 
пасища - частна държавна собственост/, 035176 
/мери, пасища - частна държавна собственост/ 
в землището на гр. Плевен и имоти собственост 
на Община Плевен с №№ 000165 /полски път-
публична общинска собственост/, 000282 /изост. 
трайни насаждения - частна общинска собстве-
ност/, 000283 /изост. трайни насаждения - част-
на общинска собственост/, 000287 /мери, паси-
ща -публична общинска собственост/, 000288 /
мери, пасища -публична общинска собственост/, 
000290 /мочурище-публична общинска собстве-
ност/, 000376 /полски път-публична общинска 
собственост/, 000380 /полски път-публична 
общинска собственост/, 000432 /мери, пасища 
-публична общинска собственост/, 000412 /мери, 
пасища - публична общинска собственост/ в зем-
лището на с. Ясен и 028015 /полски път-публич-
на общинска собственост/, 029031 /полски път-
публична общинска собственост/, 035724 /път ІV 
клас-публична общинска собственост/ и 029732 
/полски път-публична общинска собственост/ 

в землището на гр. Плевен и зауства в същест-
вуващия Главен канализационен колектор от гр. 
Плевен до ПСОВ в с.Божурица, община Долна 
Митрополия.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходимите 
правни и фактически действия в изпълнение на 
настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в Дър-
жавен вестник, съгласно чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията.

4. Настоящото решение може да се обжалва в 
30 дневен срок от обнародването му в Държавен 
вестник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8 от Закона за об-
щинската собственост, чл.128, ал.13 и чл.129, 
ал.1 от Закона за устройство на територията по 
предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0465/12.08.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 6 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 303/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1230 от 

25.09.2014 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 

ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати Договор за учредяване пра-
во на пристрояване върху общинска земя, 
сключен между Община Плевен и Елза Радо-
ева Недялкова на 27.10.2014 г., вписан вх. рег. 
№15789/28.10.2014 г. , акт №8, том.45, дело 
№9297/2014 г. в Агенцията по вписванията- 
град Плевен, с който Община Плевен учредява 
възмездно право на пристрояване със застрое-
на площ 2,205 кв.м. върху общински недвижим 
имот, находящ се в град Плевен, ул.”Ангел Кън-
чев”№22, представляващ застроен урегулиран 
поземлен имот с идентификатор 56722.660.813 
- УПИ ІV, кв.144.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи споразумение по взаимно съгласие за 
прекратяване на договора по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да пред-
приеме всички необходими правни и фактически 
действия във връзка с изпълнението на насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона 
за общинската собственост по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0493/10.08.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 7 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 304/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Награждаване за достойно пред-

ставяне на Плевенски състезатели и треньори 
на Олимпийски игри 2016 г. в Рио де Жанейро - 
Невяна Владинова, Тихомир Иванов и Георги Ге-
тов - треньор на Тихомир Иванов

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, Решение 
№057/28.01.2016 г. и Решение №104/25.02.2016 
г., т.4 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да бъдат наградени с по 2 000 /две хиляди/ 
лева, състезателите:

- Невяна Владинова - класирала се на прес-
тижното 7-мо място на финала на индивидуален 
многобой по художествена гимнастика на Олим-
пийски игри 2016 г. в Рио де Жанейро;

- Тихомир Иванов - класирал се на 10-то мяс-
то на финала на висок скок, два пъти преодолял 
в Рио де Жанейро личното си постижение от 
229см.

2. Да бъде награден с 1000 /хиляда/ лева, Георги 
Гетов - треньор на Тихомир Иванов и треньор в 
Плевенския клуб по лека атлетика „Спартак”, в 
Спортно училище „Георги Бенковски” - Плевен и 
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треньор на годината за 2013 и 2014 г., в анкетата 
„Спортист на годината” на Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички правни и фактически действия по 
изпълнение на решението и съвместно с Пред-
седателя на Общински съвет -Плевен да връчат 
наградите на удостоените лица.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Решение №057/28.01.2016 г. и 
Решение №104/25.02.2016 г., т.4 на Общински 
съвет - Плевен по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0519/24.08.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., Про-
токол № 16, точка 8 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 305/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компен-

сирани промени между обектите от Инвести-
ционната програма на Община Плевен за 2016 
година

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от 
Закона за публичните финанси и чл.41, ал.2 и ал.4 
от Наредба №10 за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на Бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Инвестиционната програма на Об-
щина Плевен за 2016 година, финансирана с бю-
джетни средства, както следва:

1.1. Изменя обект „Изграждане на улица до 
бл.212а в ж.к.”Дружба”, финансиран със сред-
ства от целева субсидия за капиталови разходи: 
било 78 335 лева, става 79 335 лева.

1.2. Изменя обект „Филтърна система на водни 
огледала”, финансиран със средства от целева 
субсидия за капиталови разходи: било 25 000 
лева, става 30 000 лева.

1.3. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Г. 
Димитров”, с. Горталово, финансиран със сред-
ства от целева субсидия за капиталови разходи: 
било 6 000 лева, става 0 лева;

1.4. Изменя обект „Основен ремонт на ул.”Г. 
Димитров”, с. Горталово, финансиран със собст-
вени бюджетни средства: било 0 лева, става 6 000 
лева.

1.5. Изменя обект „Правословен параклис с. Бо-
хот”, финансиран със собствени бюджетни сред-
ства: било 10 000 лева, става 9 207 лева;

1.6. Създава обект „Климатик за Православен 
параклис в с. Бохот”, финансиран със собствени 
бюджетни средства: било 0 лева, става 793 лева.

2. Намалява „Резерв за непредвидени и неот-
ложни разходи с 6 000 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички правни и фактически действия, в 
изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от 
Закона за публичните финанси и чл.41, ал.2 и 
ал.4 от Наредба №10 за условията и реда за съ-
ставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на Бюджета на Община 
Плевен по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0111-
5/16.08.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., 
Протокол № 16, точка 10 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 306/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на проектобюдже-

та за 2017 година и актуализирана бюджетна 
прогноза за периода 2018 и 2019 години за по-
стъпленията от местни приходи и разходите за 
местни дейности на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона 
за публичните финанси и чл.27, ал.2 от Наредба 
№10 за условията и реда за съставяне на триго-
дишна бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проектобюджета за 2017 година и 
актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 
години на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.83, ал.2 от Закона за пуб-
личните финанси и чл.27, ал.2 от Наредба №10 
за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0506/16.08.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 11 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 307/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на Междуучилищен 

център за трудово-политехническо обучение, 
Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, §18 от Преходни и 
заключителни разпоредби от Закона за преду-
чилищно и училищното образование и чл.49 от 
Закона за предучилищното и училищното обра-
зование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Закрива Междуучилищен център за трудо-
во-политехническо обучение, Плевен считано от 
01.10.2016 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да изда-
де заповед, съгласно чл.322 от Закона за предучи-
лищното и училищното образование.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, §18 от Преходни и заклю-
чителни разпоредби от Закона за предучилищно 
и училищното образование и чл.49 от Закона за 
предучилищното и училищното образование по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0505/15.08.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 12 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 308/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя незастроени 

недвижими имоти - частна общинска собстве-
ност, в с.Буковлък - УПИ VІ и УПИ ХІІІ, отре-
дени за жилищно строителство, кв.20, чрез пуб-
личен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 
и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг 
чрез предварително представяне на предложе-
нията от участниците в администрацията на Об-
щина Плевен за продажба на 2 броя незастроени 
недвижими имот - частна общинска собственост 
- УПИ VІ и УПИ ХІІІ, отредени за жилищно 
строителство, кв.20 по плана на с.Буковлък:

- УПИ VІ с площ 580 кв.м., кв.20, актуван с 
АОС №34599/08.06.2006г., при първоначална 
цена 4 300 /четири хиляди и триста/ лева и депо-
зит 10 % от първоначалната цена;

- УПИ ХІІІ с площ 580 кв.м., кв.20, актуван с 
АОС №34606/08.06.2006 г., при първоначална 
цена 4 300 /четири хиляди и триста/ лева и депо-
зит 10 % от първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да на-
значи комисия, която да организира и проведе 
търг за продажба на гореописаните имоти.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договори за продажба на имотите по т.1, 
съгласно нормативните изисквания със спечели-
лите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Зако-

на за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0490/09.08.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., 
Протокол № 16, точка 13 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 309/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда и 

барака от 16 кв.м., находящи се в поземлен имот 
с идентификатор 56722.663.291 по плана на гр. 
Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи имот, представляващ еднофа-
милна жилищна сграда и паянтова барака от 16 
кв.м., собственост от Павлина Кръстева Петрова 
и Христо Петков Петров, който попада в урегу-
лиран общински имот, съставляващ УПИ ХV, 
кв.452, по плана на гр. Плевен, за сумата от 7 000 
/седем хиляди/ лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.33 от Закона за собственост-
та, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0505/15.08.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., 
Протокол № 16, точка 14 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 310/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на идеална част 

от имот с идентификатор 56722.652.610, с 
площ 10 947 кв.м., находящ се в град Плевен, 
ул.”Гривишко шосе”№14

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи идеална част от имот с иденти-
фикатор 56722.652.610, с площ 10 947 кв.метра, 
съставляващ парцел ХVІ, кв.618, по регулацион-
ния план на гр. Плевен, с адрес ул.”Гривишко 
шосе” №14, гр. Плевен, за сумата от 355 777,50 /
триста петдесет и пет хиляди седемстотин седем-
десет и седем лева и петдесет стотинки/ лева с 
ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.33 от Закона за собственост-
та, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0510/16.08.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., 
Протокол № 16, точка 15 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 311/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прехвърляне на общински жили-

ща, находящи се в град Плевен бул.”Русе”№43, 
ет.3, ап.6 и ул.”Панайот Хитов”№5, вх.Б, ап.6 
от фонд „Под наем” във фонд „Продажба”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.3 от Наредба №18 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №068/28.01.2016 г. на Об-

щински съвет- Плевен в частта на приложените 
списъци както следва:

1.1. Общинско жилище, находящо се в гр. Пле-
вен, бул. „Русе”№43, ет.3, ап.6 да премине от 
фонд „Под наем” във фонд „Продажба”.

1.2. Общинско жилище, находящо се в гр. Пле-
вен, ул. „П. Хитов”№5, вх.Б, ап.6 да премине от 
фонд „Под наем” във фонд „Продажба”.

2. В останалата си част Решение №068/28.01.2016 
г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.3 от Наредба №18 
на Общински съвет - Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0509/16.08.2016г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 16 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 312/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление №ЗИГ-92-2318-4 от 

15.06.2016 г. от Народно читалище „Асен Зла-
таров-39” -с. Къшин, Община Плевен, за без-
платно предоставяне на 50 /петдесет/ декара 
земеделска земя от Общинския поземлен фонд 
на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и §6 от Преходни и за-
ключителни разпоредби на Закона за народните 
читалища 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя на Народно читалище „Асен 
Златаров - 39” - с. Къшин за безплатно ползване 
земеделска земя от Общински поземлен фонд, 
част от ПИ №022001 с площ 50 /петдесет/ дека-
ра, с НТП - нива, ІV категория в землището на 
с.Търнене.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за предоставяне на описания в 
т.1 имот за срок от 10 /десет/ години.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и §6 от Преходни и заключител-
ни разпоредби на Закона за народните читалища 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0507/16.08.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 25.08.2016 г., Протокол № 16, 17 точка от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 313/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на полски пъти-

ща и нефункциониращи напоителни канали, об-
щинска собственост, попадащи в масивите за 
ползване на участниците в споразуменията за 
землищата на Община Плевен за стопанската 
2016/2017 година

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.37в от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските 
земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите с 
начин на трайно ползване полски пътища от Об-
щинския поземлен фонд, които не са необходи-
ми за осигуряване на пътен достъп до имотите 
и напоителни канали, които не функционират, 
попадащи в масивите за ползване и включени в 
заповедта по чл.37в, ал.4 от Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи за 
всички землища на Община Плевен, за стопан-
ската 2016/2017 година

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.37в от Закона за соб-
ствеността и ползването на земеделските земи 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0511/16.08.2016 
година, на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 25.08.2016 година, Протокол 
№ 16, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 314/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска собственост в дет-
ски градини и училища

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, 
чл.14, чл.79, чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс 
за отдаване под наем, чрез предварително пред-
ставяне на предложенията в администрацията на 
Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 
5 /пет/ години на части от имоти публична соб-
ственост за:

- Методически кабинет в ДГ „Славейче” - Пле-
вен с площ 25 кв.м., за провеждане на занима-
ния по народни танци, при първоначална наем-
на цена на час 5,00 лв.. Депозит за участие 30,00 
лева;

- Методичен кабинет в ДГ „Звънче” - Плевен, 
с площ 25 кв.м. за провеждане на занимания по 
английски език, при първоначална наемна цена 
на час 5,00 лв.. Депозит за участие 30,00 лв.;

- Физкултурен сало в ДГ „Звънче” - Плевен с 
площ 40 кв.м. за провеждане на занимания по на-
родни танци, при първоначална наемна цена на 
час 9,20 лв. Депозит за участие 30,00 лв.;

- Физкултурен салон в Център за работа с деца 
- Плевен с площ 40кв.м. за провеждане на за-
нимания по модерен балет, при първоначална 
наемна цена на час 9,20 лв. Депозит за участие 
30,00 лв.;

- Физкултурен салон в Център за работа с деца 
- Плевен с площ 40кв.м. за провеждане на зани-
мания по художествена гимнастика, при първо-
начална наемна цена на час 9,20 лв. Депозит за 
участие 30,00 лв;

- Бюфет за закуски в ОУ „Йордан Йовков” - 
Плевен на І етаж с площ 20 кв.м. при първона-
чална месечна цена 276 лв. Депозит за участие 
600,00лв;

- Бюфет за закуски в ОУ „Отец Паисий” - с. 
Опанец, с площ 6 кв.м. при първоначална месеч-
на цена 10,00 лв. Депозит за участие 200,00 лв.;

Предложените месечни наемни цени са 
на база брой ученици, съгласно Решение 
№034/31.01.2008 г. , приложение №3 на Общин-
ски съвет - Плевен.

2. Ползването на имотите по т.1 от спечелилият 
съответната процедура наемател не може да пре-
чи или ограничава учебните дейности в учебното 
и детско заведение.

Възлага на Кмета на Община Плевен:
Да назначи комисия, която да организира и про-

веде процедурите по т.1 от настоящото Решение.
Да утвърди конкурсни и тръжни правила за 

процедурите по т.1 от настоящото Решение.
Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-

нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.14, 
чл.79, чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0499/15.08.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 19 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 315/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ BG16RFOP001-8.001-0015-C01 
от 08.06.2016 г., финансиран по процедура 
BG16RFOP001-8.001 на ОПРР 2014-2020, При-
оритетна ос 8 „Техническа помощ” и обезпеча-
ване на искане за авансово плащане по проект 
„Бюджета линия за Община Плевен - Бенефици-
ент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, 
чрез подписване на Запис на Заповед

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпе-
чи задължението, посочено в Договор за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-8.001-0015-C01 от 08.06.2016 г., 
по изпълнението на проект „Бюджетна линия за 
Община Плевен - Бенефициент по приоритетна 
ос 1 на ОПРР 2014-2020”, което е в размер до 

35% от стойността на предоставената от Упра-
вляващия орган безвъзмездна финансова помощ 
(100%) по ОПРР към Бенефициента или в левова 
равностойност до 89 243,90 лв. (осемдесет и де-
вет хиляди двеста четиридесет и три лева и де-
ветдесет стотинки).

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
подпише Запис на Заповед за сумата, посочена в 
т.1, в полза на Управляващия орган на Оператив-
на програма „Региони в растеж” 2014-2020.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички необходими правни и фактически 
действия във връзка с изпълнението на насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0494/10.08.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., 
Протокол № 16, точка 20 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 316/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устрой-

ствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за трасе на 
пътна връзка с трайна настилка до поземлен 
имот 076008 в м.”Витска ялия” в землището на 
с.Опанец

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1 
от Закона за опазване на земеделските земи във 
връзка с чл.126, ал.6, т.1 и чл.129, ал.1 от Закона 
за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за трасе на пътна връз-
ка с трайна настилка до поземлен имот 076008 
в м.”Витска ялия” в землището на с.Опанец за 
обособяване на поземлен имот 076202 за транс-
портно комуникационна инфраструктура.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходимите 
правни и фактически действия, в изпълнение на 
настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Дър-
жавен вестник”, съгласно чл.129а, ал.1 от Закона 
за устройство на територията.

4. Настоящото решение може да се обжалва в 
30 дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.21, ал.1 от Зако-
на за опазване на земеделските земи във връз-
ка с чл.126, ал.6, т.1 и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0504/15.08.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 21 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 317/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действа-

щия Подробен устройствен план - План за ре-
гулация и застрояване за урегулирани поземлени 
имоти ІІ-422,423 и ІІІ- За озеленяване в кв.12а по 
плана на с.Брестовец

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.134, ал.1, 
т.1, ал.2, т.6, чл.62а, ал.4 и чл.19, ал.3 от Закона за 
устройство на територията, на основание чл.136, 
ал.1, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за ус-
тройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Проект за изменение на действащия 
Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за урегулирани поземлени имоти 
ІІ-422,423 и ІІІ-За озеленяване в кв.12а по плана 
на с.Брестовец.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след 
завършване на процедурите по реда на Закона за 

устройство на територията да одобри приетия от 
Общински съвет Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване за урегулирани 
поземлени имот ІІ-422,423 и ІІІ-За озеленяване в 
кв.12а по плана на с.Брестовец.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, 
т.6, чл.62а, ал.4 и чл.19, ал.3 от Закона за устрой-
ство на територията, на основание чл.136, ал.1, 
във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство 
на територията по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0503/15.08.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., Про-
токол № 16, точка 22 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 318/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано пред-

писание за изменение на Подробен устройствен 
план - План за регулация за урегулиран поземлен 
имот І-Автогара, кв.219 по плана на гр. Плевен 
и улица по ок 2092а, към ок64а по плана на гр. 
Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.134, ал.1, 
т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията 
и чл.2, ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет- 
Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Под-
робен устройствен план - План за регулация за 
урегулиран поземлен имот І-Автогара, кв.219 по 
плана на гр. Плевен и улица по ок 2092а към ок 
64а по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да до-
пусне с мотивирано предписание на основание 
чл.135, ал.3 от Закона за устройство на тери-
торията да се изработи проект за изменение на 
действащия Подробен устройствен план - План 
за регулация за урегулиран поземлен имот 

І-Автогара, кв.219 по плана на гр. Плевен и ули-
ца по ок 2092а към ок 64а по плана на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
даде заповед за одобряване на проекта за измене-
ние на ПУП по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 
от Закона за устройство на територията и чл.2, 
ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0502/15.08.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 23 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 319/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за 

отпускане на персонални пенсии на Елена Киро-
ва Мечева, Славчо Киров Мечев, Емилия Кирова 
Мечева, Детелин Киров Мечев и Кирилка Кирова 
Мечева, по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, 
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурител-
ния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното оси-
гуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонални пенсии на Елена Киро-
ва Мечева, Славчо Киров Мечев, Емилия Кирова 
Мечева, Детелин Киров Мечев и Кирилка Кирова 
Мечева от град Плевен, по реда на чл.92 от Коде-
кса за социалното осигуряване.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0501/15.08.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-

но на 25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 24 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 320/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за 

отпускане на персонални пенсии на Иво Асенов 
Ивов, Жулиета Асенова Ивова, Росица Асенова 
Ивова и Милко Асенов Ивов по реда на чл.7, ал.2, 
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, 
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурител-
ния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното оси-
гуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонални пенсии на Иво Асенов 
Ивов, Жулиета Асенова Ивова, Росица Асенова 
Ивова и Милко Асенов Ивов от град Плевен, по 
реда на чл.92 от Кодекса за социалното осигуря-
ване.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0500/15.08.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 25.08.2016 г., Протокол № 16, точка 25 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 321/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сгради построени в 

общински имот, съставляващ УПИ ХІ-146, кв.69 
по плана на с. Бръшляница, Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.33 от Закона за 
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинска 
собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи имоти, представляващи: къща 
и гараж, построени в общинско дворно място, 
съставляващи УПИ ХІ-176, кв.69 по плана на с. 
Бръшляница, Община Плевен за сумата от 3 000 /
три хиляди/ лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.33 от Закона за собственост-
та, чл.34, ал.2 от Закона за общинска собстве-
ност, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0518/24.08.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 г., 
Протокол № 16, точка 26 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 322/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Пле-

вен с проект „Основен ремонт и въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Ин-
телект”- Плевен” по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен в качеството 
си на конкретен бенефициент да кандидатства с 
Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” 
- Плевен”, по процедура BG16RFOP001-3.002 
„Подкрепа за професионалните училища в Ре-
публика България” по приоритетна ос 3 „Регио-
нална образователна инфраструктура” по Опера-
тивна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.., 
по Компонент 2 „МОН и общини, на чиято те-
ритория са разположени професионални учили-
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ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 
Минимални изисквания: 
1. Образование висше - образователно-квалификационна степен „Магистър”;  
2. Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за културата;  
3. Професионален опит - пет години в съответното професионално направление;  
4. Да познава българското законодателство в областта на културата; 
5. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност 
Като предимство се считат:

- Присъдени научни степени и звания;  
- Опит в областта на музейното дело и опазване на културната наследство; 
- Компютърна грамотност; 
- Чуждоезикова подготовка; 
- Участие в разработването и реализирането на програми и проекти.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 
1. Молба (Заявление) за участие; 
2. Документ за самоличност (копие); 
3. Документ за трудов стаж (копие); 
4. Професионална автобиография; 
5. Копие от документ за завършено висше образование; 
6. Медицинско свидетелство;  
7. Свидетелство за съдимост.
8. Други документи, ако кандидатът притежава такива - за научно звание или научна степен, профе-
сионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, чужди езици. 
9. Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей - Плевен, за период от 5 
години в 5 екземпляра, запечатани и ненадписани.  
ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 
1. Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей - Плевен, за 
период от 5 години, подробно разработена за първата от тях. 
2. Събеседване. 
ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ: 
Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване 
на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” № 4 в едномесечен срок от датата на публику-
ване на обявата. Копията от приложените документи да са заверени - вярно с оригинала и подпис 
на кандидата. 

За справка: тел. 064/ 881227
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в 

ЦАОГ при Община Плевен /до зала „Катя Попова”/ и на официалния сайт на Община Плевен. 
Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 5 /пет/ години. 

Конкурсната процедура ще се проведе от Комисията, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община 
Плевен, непосредствено след изтичане на срока за приемане на документите.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 2 
На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на 

културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство

ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН” 

Място на работа - Регионален исторически музей - Плевен; 
Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

ща с изключение на доминиращите направления 
„Ветеринарна медицина”, „Горско стопанство” и 
„Растениевъдство и животновъдство”, съгласно 
приоритизиран списък.

2. Предназначението на сградите, обект на ин-
тервенция по проекта, няма да бъде променяно за 
период не по-малък от 5 години след приключва-
не на дейностите по проекта.

3. Включената в проекта образователна инсти-
туция няма да бъде закривана за период от 5 годи-
ни след приключване на дейностите по проекта.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички необходими правни и фактически 
действия, във връзка с изпълнението на насто-
ящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0517/24.08.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 27 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 323/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Ре-

шение №057/28.01.2016 г. на Общински съвет 
- Плевен за приемане на Сборния бюджет на Об-
щина Плевен за 2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.11, ал.10 от Закона 
за публичните финанси и чл.4, ал.5 от Наредба 
№10 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя второстепенни разпоредители с 
бюджет към Община Плевен за 2016 година: 
Професионална гимназия „Захарий Зограф”, гр. 
Плевен, Професионална гимназия по лозарство и 
винарство „Ал. Стамболийски”, гр. Плевен; Про-
фесионална гимназия по хранително-вкусови 

технологии „Луи Пастьор”, гр. Плевен и Профе-
сионална гимназия по мениджмънт и хранител-
ни технологии, гр. Плевен.

2. Допълва списъка на второстепенните разпо-
редители с бюджет за 2016 година в Приложение 
№12 към Решение №057/28.01.2016 г. на Общин-
ски съвет- Плевен с учебните заведения по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.11, ал.10 от Закона за публич-
ните финанси и чл.4, ал.5 от Наредба №10 на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0111-4/23.08.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 28 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 324/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни фи-

нансови средства за съществуването на мало-
мерна паралелка втори клас в НУ „Св.св. Кирил и 
Методий”, гр. Славяново за учебната 2016/2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.11, ал.2 от Наредба 
№7/29.01.2000 г. на МОН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отпуска допълнителни финансови средства 
за обезпечаване на учебния процес извън опре-
делените по единен разходен стандарт за опреде-
лената дейност на НУ „Св.св. Кирил и Методий”, 
гр. Славяново, в размер на 1069,00 лв.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета 
на Община Плевен за 2017 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.11, ал.2 от Наред-
ба №7/29.01.2000 г. на МОН по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 

вх.№ ОбС-0514/19.08.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 29 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 325/25.08.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване щатните бройки на 

Северняшки ансамбъл за народни песни и танци 
„Иван Вълев” - Плевен 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Считано от 01.09.2016 г. се увеличава с шест 
щатни бройки числеността на Северняшки ан-
самбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” 

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 2 

І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
Организира и ръководи цялостната дейност на дирекцията в рамките на определените му пълномо-
щия и я представлява.  
ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

- Всички закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до опазване и представяне 
на музейните ценности, организацията и управлението на музейното дело; 
- Конвенции и други международни документи по опазване на културното наследство; 
- Основни нормативни и административни актове за функциите и работата на Министерство-
то на културата; 
- Да познава действащите нормативни документи в областта на държавната и общинска 
собственост, на трудовото законодателство, включително заплащане на труда и финансовата 
дисциплина. 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
1. Образование висше, образователно-квалификационна степен „Магистър”; 
2. Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за култу-
рата; 
3. Професионален опит - три години в съответното професионално направление;   
4. Други умения и компетенции:

- организационни умения;
- комуникативност; 
- способност за работа в екип; 
- адаптивност 

Като предимство се считат:
- присъдени научни степени и звания; 
- опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство; 
- участие в разработването и реализирането на програми и проекти; 
- чуждоезикова подготовка; 
- компютърна грамотност. 

ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 
Защита на концепция за дейността и развитието на Дирекция „Военноисторически музеи” - Плевен, 
за период от пет години, подробно разработена за първата от тях, и интервю. 
V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 
1. Заявление за участие; 
2. Документ за самоличност (копие); 
3. Документ за трудов стаж (копие); 
4. Професионална автобиография; 
5. Документ за завършено образование (копие); 
6. Свидетелство за съдимост;
7. Медицинско свидетелство.
8. Други документи, ако кандидатът притежава такива - за научно звание или научна степен, профе-
сионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, чужди езици. 
9. Концепция за дейността и развитието на Дирекция „Военноисторически музеи” - Плевен, се 
подготвя за 5-годишен период, като подробно е разработена първата в 5 екземпляра, в запечатани 
и ненадписани пликове. 
Концепцията съдържа:

-  анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му; 
-  тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото 
му в музейната мрежа; 
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, фи-
нансирането, структурата и организацията на дейността на музея и пътищата за постигането 
им; 
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представя-
нето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторска-
та дейност на музея; 
-  етапи за реализация на концепцията. 
Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.

VІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ: 
Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване 
на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” № 4 в едномесечен срок от датата на публику-
ване на обявата. 
За справка: тел. 064/881-227 - отдел „Човешки ресурси”.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в ЦАОГ при
Община Плевен /до зала „Катя Попова”/ и на официалния сайт на Община Плевен. 

Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 5 /пет/ години. 
Конкурсната процедура ще се проведе от Комисията, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен,

непосредствено след изтичане на срока за приемане на документите.

 Във връзка с изтекъл мандат на директора на ВИМ - Плевен, и на основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във 
връзка с чл. 9 ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и 

чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЯВЯВА КОНКУPС   
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” – ПЛЕВЕН”

- Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да ут-

върди поименно щатно разписание на Северняш-
ки ансамбъл за народни песни и танци „Иван 
Вълев”-Плевен в десетдневен срок от датата на 
Решението.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0409/20.06.2016 
г. и уведомително писмо от Мариян Туджаров 
- ВРИД Директор на Северняшки ансамбъл за 
народни песни и танци „Иван Вълев”-Плевен с 
вх.№ОбС0409-2/22.08.2016 г. на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.08.2016 
г., Протокол № 16, точка 30 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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СПОРТ

Президентът очаква първо
място в групата

Да бъдат наградени заради 
достойното им представяне на 
Олимпийските игри в Рио де 
Жанейро състезателката по ху-
дожествена гимнастика Невяна 
Владинова, състезателят по лека 
атлетика Тихомир Иванов и тре-
ньорът му Георги Гетов. Това 
решение взеха единодушно об-
щинските съветници на редов-
ното си заседание през август. 
Невяна и Тихомир ще получат 

по 2 000 лв., а Гетов - 1 000 лв. 
Макар и да не завоюваха ме-

дали, плевенските спортисти ста-
наха истински герои. В момента 
те не се състезават за плевенски 
клубове, но кариерата им е тръг-
нала именно от родния им град. 
Невяна Владинова е тренирала 
до 10-годишна възраст в СКХГ 
„Елегант”. Тихомир Иванов до 
скоро беше в СКЛА „Спартак”. 
Завършил е плевенското Спорт-

но училище „Георги Бенковски”, 
а през 2014 г. стана „Спортист на 
годината” на Община Плевен. 

Георги Гетов е треньор на 
Тихомир Иванов. Треньор е в 
плевенския клуб по лека атлети-
ка „Спартак”, както и в Спорт-
ното училище. Отличаван е като 
„Треньор на годината” на Пле-
вен за 2013 и 2014 г. 

Съветниците гласуваха кме-
тът Георг Спартански и предсе-
дателят на ОбС Мартин Митев 
да връчат наградите на удостое-
ните. Средствата за премиите са 
от резервния фонд на разпреде-
лените за спортни дейности.

Есенният полусезон започна 
трудно за Общински футболен 
клуб (ОФК) „Спартак”. През из-
миналите месеци тимът бе сред 
най-активните на трансферния 
пазар в България. И това е за-
кономерно, след като от Бъл-
гарския футболен съюз до по-
следния момент не огласяваха 
решението си в коя група ще иг-
раят плевенчани. По думите на 
старши треньора Диян Дончев  
подобна ситуация досега не е 
имало и затрудненията на клуба 
са значителни, тъй като селек-
цията трябва да се прави в дви-
жение. Плевенчани започнаха 
есенния полусезон с 26 футбо-
листи. По информация от ръко-
водството  те са картотекирани 
в Българския футболен съюз и 
са на разположение на спортно-
техническия щаб.

Нови футболисти:
Злати Златев - вратар /”Черно 

море” - Варна/
Мартин Митов - защитник 

/”Литекс” - Ловеч/
Димитър Мичков - защитник 

/”Марица” - Пловдив/
Антон Славчев - защитник/

полузащитник /”Локомотив” - 
София/

Николай Велков - десен за-
щитник/полузащитник /”Локо-
мотив” - София/

Кирил Вълов - защитник/по-
лузащитник/нападател /”Парти-
зан” - Червен бряг/

Лилян Маринов - полузащит-
ник /”Академик” - Свищов/

Стефан Валериев Христов 
- полузащитник /”Септември” - 
София/

Жулиен Бенков - полузащит-
ник /”Етър” - Велико Търново/

Владимир Иванов - полуза-
щитник /”Локомотив” - Горна 

Оряховица/
Любомир Тодоров - полуза-

щитник/нападател
Кристиян Димитров - полу-

защитник/нападател /”Добру-
джа” - Добрич/

Владимир Каптиев - напада-
тел /”Септември” - Симитли/

Стефан Веселинов Христов - 
нападател /”Етър” - Велико Тър-
ново/

Спас Спасов - нападател 
/”Рилски спортист” - Самоков/

Състав на ОФК „Спартак”:
Вратари: Димитър Пантев, 

Злати Златев;
Защитници: Цветелин Радев, 

Иво Иванов /капитан/, Мартин 
Митов, Теодор Коларов, Димитър 
Мичков, Стенислав Георгиев; 

Полузащитници: Тихомир 
Тодоров, Мартин Бакалов, Жу-
лиен Бенков, Кирил Вълов, Ли-
лян Маринов, Стефан Валериев 
Христов, Любомир Тодоров, 
Виктор Иванов, Владимир Ива-
нов, Антон Славчев, Николай 
Велков;

Нападатели: Преслав Анто-
нов, Григор Долапчиев, Кристи-
ян Иванов, Владимир Каптиев, 
Стефан Веселинов Христов, 
Спас Спасов, Кристиян Дими-
тров. 

През изминалите кръгове 
„Спартак” записа една победа, 
едно равенство и две загуби, 
като играта на футболистите не 
блестеше с нищо. Тук е мястото 
да  припомним думите на стар-
ши треньора Диян Дончев, кой-
то заяви за радио „Плевен”, че 
феновете няма да чакат оправ-
дания за една или друга грешка 
или загуба. Те биха искали да 
виждат успехите на отбора, а 
проблемите си остават изцяло 
за ръководството - треньори и 
футболисти. Отборът ще излиза 

във всеки кръг максимално мо-
тивиран и амбициран за добри 
резултати. 

„Не е тайна, че първите мачо-
ве са най-трудни, но и футболи-
стите ще правят всичко възмож-
но да постигат победи”, твърди 
Диян Дончев. 

След третия кръг на пър-
венството в „Б” професионална 
група срещу „Локомотив 1929” 
/София/ спонсорът на отбора 
Иван Динов каза, че е доволен от 
първата победа, но има още какво 
да се желае. Футболистите трябва 
да се сработят, тъй като е извест-
но, че селекцията беше направена 
„в движение”. „Момчетата играят 
на сто процента от силите си, до-
волен съм от всички, себеразда-
ват се и с всеки един мач отборът 
израства. Правят грешки, но така 
е във футбола. Важен  е крайният 
резултат”, твърди Иван Динов и 
добавя, че един от големите про-
блеми - липсата на база за тре-
нировки е на път да се разреши. 
Най-късно до 10 септември би 
трябвало да се представи идеен 
проект за нов стадион и помощ-
ни игрища. 

Според спонсора на тима, 
момчетата имат реални възмож-
ности да класират състава на 
първо място в групата през но-
вия сезон. Естествено, ще им е 
необходим и спортен шанс. „По-
знавам възможностите на всич-
ки отбори. За съжаление нивото 
не е такова, каквото ни се иска. 
Преобладаващите проблеми са 
лошите материални бази и не-
достатъчните финансови сред-
ства. На фона на това смело 
заявявам, че ОФК „Спартак” е 
фаворит за първото място, тъй 
като е обезпечен финансово”, 
каза в началото на есенния дял 
на първенството Иван Динов.Тихомир Иванов заедно със своя треньор Георги Гетов

Невяна Владинова




